Jämställdhet
och mångfald
i föreningsoch kulturlivet
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Stadsrevisionens sammantagna bedömning
är att Kultur- och fritidsverksamheten riktad mot ungdomar
är ändamålsenlig, men att ytterligare analys bör göras i
syfte att säkerställa att resurser fördelas i enlighet med
Kommunfullmäktiges intentioner.

Borås Stad satsar i jämförelse med andra kommuner stora resurser
på kultur- och fritidsverksamhet. Det kulturella perspektivet
ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat
samhälle. Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads satsningar
på kultur- och fritidsaktivitet för barn- och unga lever upp
till intentionerna i berörda styrdokument, samt om berörda
nämnder lever upp till Borås Stads bidragsbestämmelser, ur
jämställdhets och mångfaldsperspektiv.
Bedömningar
Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stad i nationell jämförelse
satsar relativt stora resurser på föreningslivet och fritidsaktiviteter
för barn och unga, och Borås Stad bedriver ett aktivt arbete
för att få fler barn att delta i kultur- och fritidsaktiviteter.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen
är medvetna om de utmaningar som finns i verksamheten ur
ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Stadsrevisionen
bedömer det som väsentligt att Fritids- och folkhälsonämnden
ytterligare utvecklar analysen av fritidsaktiviteter för att öka
kunskapen om vad det är som hindrar olika grupper av barn
och unga att delta i olika fritidsaktiviteter.

Kulturskolans verksamhet är flickdominerad och Fritids- och
folkhälsonämndens verksamhet är pojkdominerad. Även om
de flesta verksamheter ligger inom vad som anses vara en jämn
könsfördelning (40/60 procent), bedömer vi att det finns skäl att
ytterligare analysera kring hur pengar och halltider fördelas per
kön. För de verksamheter som jämförts satsas drygt 18,9 Mkr
(av totalt 95,1 Mkr) mer på pojkars fritidsaktiviteter jämfört
med flickors. Om utgångspunkten att Borås Stads verksamheter
ska ha en jämn könsfördelning behöver åtgärder vidtas avseende
verksamheten på fritidsgårdarna och i Skatehallen. Goda exempel
kring hur en jämnare könsfördelning kan uppnås finns inom
fritidsgårdsverksamheten.
Stadsrevisionen bedömer att det finns anledning att analysera
hur resurser fördelas ur ett mångfaldsperspektiv; hur resurser
fördelas till barn och unga med funktionsnedsättningar (synliga
och osynliga), mellan socioekonomiskt svaga och starka områden,
och fördelning ur ett HBTQIA-perspektiv.
Ett sätt att få ytterligare insikt i vad barn och unga gör på
sin fritid, och vad de skulle vilja göra är att genomföra en
fritidsvaneundersökning som syftar till att ta reda på vad
barn unga vill göra på sin fritid och hur väl de satsningar som
genomförs speglar barn och ungas efterfrågan på aktiviteter.
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